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Hitzaldia (labur-labur) 
 
Ezagutzen eta maitatzen gaitulako luzatzen 
deusku bere parkamena Jainkoak. Gatx egiten 
bajaku parkatzea, edo errez egiten bajaku seni-
deari bere txarkeriak aurpegiratzea, maite ez 
dogulako ez ete da? 
 
Senideok: parkamena maitasunagaz zer ikusia 
daukan gauzea da. Maitasunik agertzen ez daua-
nak ez dau autortuko inori min emoten deutso-
nik; ez dau parkamenik eskatu beharrik ikusiko, 
ez eta parkatu ere ez dau parkatuko. 
 
Eta bidean goaz, maitasunak  barik etekinik 
handiena lortzeak hartu daualako ardatz izatea 
gurean. Eta gero eta bihotz gogorrekoagoak eta 
barru bakoagoak gara eta besteekaz exijentea-
goak. Ez ete dau merezi Jesusi entzuteak. Bul-
tzakada handi bat hartu geike Paulo apostolua-
ren berbetatik: bizi bagara, Jaunarentzat bizi 
gara. Berak egin gaizala maitale, parkatzaile eta 
bake-zale bizitza neurritsuan. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 

 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isil-unetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
OTOITZA 
 
Begira, Jauna, gure barrurik ezari. 
Begira gure gogorkeriari. 
Begira gure haserre-giro eta gorroto-giroari. 
Begira gure diru-zalekeriari, 
eta senideaz aprobetxatu gura izateari. 
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Damu-otoitza 
 

Maite gaitulako ezagutzen gaitu Jainkoak eta 
luzatzen deusku, eten barik, bere parkamena. 
Jo daigun haren errukira apaltasunez: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren seme-alaba egiten 

gaituzuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, alkar maitatzera bultzatzen gai-

tuzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, beti parkatzen irakasten deusku-

zuna, erruki, Jauna. 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
† Izan daigun gogoan maite-maite gaitula Jain-
koak eta gure pekatuei ez-ikusia egiten deutsela 
gure eskariok egiterakoan: 

 
—Elizearen alde: errukiaren eta parkamenaren 

testigu sutsu izan daiten gaurko gure mundu 
barru bakoaren erdian, egin daigun otoitz. 

 

—Barrurik ez daukan Gizarte honetan askok eta 
askok bota dau eta botaten dau bere burua 
urtenbiderik ikusten ez daualako. Jainkoaren 
errukitik ikasi daigula besteok ere harei 
parkamena luzatzen, eta holangoei urtenbi-
deak bilatzen, egin daigun otoitz. 

 

—Mundu honetako lurralde garatuek erruki apur 
bat izan daien azpi garatuak diran herrial-
deekaz, eta neurritasuna eta zaborren birzi-
klapena bultzatu daiezan, egin daigun otoitz. 
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Zelan zerua lurraren gainean garai, 
halan haren maitasuna 
    begirunea deutsoenentzat handi; 
zelan sortaldea sartaldetik urrun, 
halan ditu Harek gure hobenak 
    gugandik urruntzen. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaiari 
 Ekarri ete daike ezer onik gure barruan zekenak edo 
susmo txarrekoak izateak? Zerk eragiten ete dau guzti hori 
gure barruan? 
 
Siraken liburutik (Si 27, 33—28, 9) 
Amorrua eta hasarrea higuingarriak dira; 
horreetan maisu da gizon pekataria. 
Mendekatzen danak Jaunaren mendekua jasan beharko dau, 
pekatuen kontu zorrotza hartuko deutso. 
Parkatu lagun hurkoari egin deutsun iraina, 
eta, zuk erregutzean, 
parkatuko deutsuz Jainkoak ere zeure pekatuak. 
Gizaki batek, amorrua badeutso beste bati, 
zelan eskatu daikeo Jaunari osasuna? 
Bere kidekoari errukirik ez deutsanak, 
zelan eskatuko dau bere pekatuen parkamena? 
Gizaki huts baino ez danak amorruari eusten badeutso, 
nork lortuko deutso bere pekatuen parkamena? 
Gogoratu amaierea eta egin uko gorrotoari; 
gogoratu ustelkeria eta heriotzea, 
eta jarraitu leial aginduei. 
Gogoratu aginduak, 
eta ez izan gorrotorik lagun hurkoari; 
gogoratu Goi-goikoaren itunaz, 
eta ez hartu iraina kontuan. 

Jaunak esana 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Senideok: gero eta gatxagoak egiten jakuz egu-
neroko hartu-emonak; gero eta susmo handiagoz 
begiratzen deutsogu alkarri; gero eta bildurtia-
goak gara, eta exijitzen dogu legeak babestu 
gaizala… Diru-zalekeriak ez ete gaitu bihozgogor 
bihurtzen eta barru-bako? Ba dakigu geure errua 
autortzen, parkamen eskatzen eta parkamena 
luzatzen? Hauxe da gaurko liturgia honetan ga-
ratuko doguna. Ondo etorri, senideok. 
 
 
Sarrera-abestia 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 

1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
 
Agurra 
† Bere egintza aparteko garalako, 
ezagutzen eta maitatzen gaituan 
eta beti parkatzen deuskun Jauna goretsi dai-
gun. 
 
-Bedeinkatua Jaungoikoa, Jesukristo gure Jauna-
ren Aita. 
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Begira gure barru ilunari, 
ezaz, guzurrez eta bikoizkeriaz 
beterik dagoanari. 
Begira, Jesus, 
besteari deutsogun gure bildurrari. 
 
Eta emoiguzu zure pobretasunetik edatea, 
zure argitasunetik gure eguna argitzea, 
eta Jainkoagan dozun uste onez blaitzea, 
senidea maitatu ahal izan daigun 
eta Parkamena gure arteko 
sal-erosketetako txanpon izan daiten. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Abestiak 
 

Jesus, munduko argia. 
Jesus, zinezko egia. 
Jesus, betiko bizia. 

 
Jainko gizon eginari 
agur, ospe, onespena; 
Jesukristo erregeri 
esker otoi, maitasuna. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban lez: 
horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11 

 
 

R/. Bihozbera eta errukiorra da Jauna. 
 
Bedeinkatu begi nire arimak Jauna, 
nire barru osoak haren izen santua. 
Bedeinkatu begi nire arimak Jauna, 
ez begiz ahaztu haren mesedeak. R/. 
 
Erru guztiak deutsuz parkatzen, 
gaitz guztiak osatzen; 
zure bizia hilobitik askatzen dau, 
maitasunez eta errukiz koroatzen zaitu. R/. 
 
Bihozbera eta errukiorra da Jauna, 
haserregaitza eta ondoguraz betea. 
Ez dau eten barik auzitan jarduten, 
ez dau betiko gordeten haserrea. R/. 
 
Ez gaitu erabilten gure pekatuek merezi daben lez, 
ez deusku ordaintzen geure erruen arabera. 
Zelan zerua lurraren gainean garai, 
halan haren maitasuna 
    begirunea deutsoenentzat handi. R/. 
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—Jainkoaren maitasunaren eta parkamenaren 
ospatzaile garanok haren testigu ere izan 
gaitezan gure arteko eta besteekazko hartu-
emonetan, egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Bigarren irakurgaiari 
Jesukristoren benetako jarraitzaileak ama-barrua dauka, eta 
nahiago izaten dau bere burua edo bizitza besteen alde emo-
tea, hareen onerako izan ezkero. 
 
 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 
(Erm 14, 7-9) 
Senideok: Gutariko inor ez da beretzat bizi, ezta beretzat 
hilten ere. Bizi bagara, Jaunarentzat gara bizi, eta hilten 
bagara, Jaunarentzat gara hilten. Beraz, nahiz bizi nahiz hil, 
Jaunarenak gara. 
Honetarako hil eta biztu zan Kristo: hildakoen eta bizien Jau-
na izateko. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Ebanjelio txatal honetan agertzen dan ekatxa geure egune-
roko bizitzako gora-beherak dira. Zelan egiten deutsegu au-
rre: Jesusengandik urrun? Egin deiogun harrerea ALELUIA 
abestuz, zutunik. 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik (Mt 18, 21-35) 
 
Aldi haretan, hurreratu jakon Pedro Jesusi eta 
itaundu eutsan: «Jauna, nire senideak bideba-
kokeriaren bat egiten badeust, zenbat aldiz par-
katu behar deutsat? Zazpi aldiz?» 
Jesusek erantzun eutsan: «Zazpi aldiz ez, zazpi-
tan zazpi mila aldiz baino. 
Hain zuzen, bere morroiekin kontuak garbitu gu-
ra izan zituan erregeagaz lez jazoten da zerue-
tako erreinuagaz. Kontuak garbitzen hastean, 
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dirutza izugarria zor eutsan bat ekarri eutsoen. 
Eta nondik ordaindurik ez eukan-eta, bera eta 
emaztea, seme-alabak eta zituan guztiak saltze-
ko agindu eban nagusiak, zorra ordaintzeko. Mo-
rroiak, orduan, nagusiaren oinetan ahuspezturik, 
arren eta arren esaten eutsan: "Emoidazu astia 
eta dana ordainduko deutsut". Nagusiak, erruki-
turik, dana parkatu eta libre itzi eban morroia. 
Baina morroiak, urten orduko, diru apur bat zor 
eutsan bere morroi-laguna topau eban, eta, le-
potik heldu eta ito beharrean, esan eutsan: "Or-
daindu egidak zor deustana". Lagunak, oinetan 
ahuspezturik, arren eta arren esaten eutsan: 
"Emoidak astia eta dana ordainduko deuat". Bai-
na besteak ezetz, eta joan eta kartzelan sartu 
eban, zorra ordaindu arte. 
Beste morroiak, jazotakoa ikusirik, biziro atse-
kabetu ziran, eta nagusiagana joan eta jazota-
koaren barri emon eutsoen. Orduan, nagusiak 
morroiari deitu eta esan eutsan: "Morroi gaizto 
hori! Horrenbesteko zorra parkatu deuat nik, 
eskatu deustalako; ez al zoan bidezkoa hi ere 
heure morroi-lagunaz errukitzea, ni hitaz erruki-
tu nintzoan lez?" Eta nagusiak, hasarre bizitan, 
borreroen esku itzi eban, zor guztia ordaindu 
arte. Zuei ere gauza bera egingo deutsue zeruko 
nire Aitak, senideok alkarri bihotzez parkatzen 
ez badeutsazue».  

Jaunak esana 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 


